IN DE RATS …

Zit u ook wel eens in de RATS dat uw kippen onrustig zijn of dat kabels en
isolatiemateriaal beschadigd worden? Ratten en muizen kunnen hiervan de oorzaak
zijn. Door hun grote voortplantingsvermogen kunnen ratten en muizen ook
gemakkelijk ziekten overbrengen of fungeren als drager van bijvoorbeeld vogelmijten.
Het is dus van groot belang dit ongedierte zo snel mogelijk uit uw stal te weren.
Binnen de IKB is het zelfs verplicht om plaagdieren te bestrijden. U kunt natuurlijk
kiezen voor mechanische- of chemische bestrijding, maar ook door het nemen van
preventie- en hygiënemaatregelen kunt u veel problemen voorkomen.
In de rats, uit de rats!

• Houd ongedierte weg van potentiële voerbronnen:
- Berg afval op in goed afsluitbare containers.
Dit geldt ook voor karkassen van dode dieren. Sluit het voersysteem goed af.
- Zorg dat u makkelijk achter en onder materialen, zoals koelkasten
en rekken, kunt reinigen.
- Ruim zo snel mogelijk gemorste voerresten, gebroken eieren en kadavers op.
- Voorkom lekkende kranen of leidingen, plassen, putjes of bakjes,
aangezien dit drinkwater is voor het ongedierte.
- Verwijder buitennesteieren op regelmatige basis.
• Sluit de toegang tot de stal en andere gebouwen goed af:
- Ventilatiegaten en openingen rond leidingen worden het best afgedicht met gaas.
- Deuren en ramen moeten zo goed mogelijk sluiten.
- Gebruik materiaal dat niet makkelijk weggeknaagd kan worden zoals beton,
metaalplaat, steen en aluminium. Plastic, hout of rubber voldoen niet!
- Rioolputjes of afvoerbuizen kunnen ingangen worden. Voorzie ze van een metalen
rooster met gaatjes van max 0,5 cm.
- Zorg voor vlakke, gladde muren, plafonds, ramen en deuren. Door op een hoogte
van ongeveer 1 meter een gladde strook (bv van metaal) met een breedte van
20 tot 30 cm op de muren te voorzien, wordt voorkomen dat muizen en ratten naar
het plafond klimmen en zich daar gaan nestelen. Een kraag op verticaal lopende
leidingen is ook aan te raden.

• 	…vogelmijten niet alleen bloed van kippen consumeren,
maar zich ook kunnen voortplanten via het bloed van muizen?
• 	…muizen door gaatjes met een doorsnede van 1 cm en door spleten
van zelfs minder dan 1 cm heen kunnen?
• 	…muizen maar ook zwarte ratten op ruwe oppervlakken
loodrecht omhoog kunnen klimmen?

Gebruik bij controle altijd handschoenen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden..

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee

